Lista zezwoleń:
I.

Zgodnie z art. 29a ustawy o grach hazardowych z 19 listopada
2009 r. zakazane jest urządzanie gier hazardowych przez sieć
Internet oraz uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych
przez sieć Internet. Wyżej wymienione zakazy nie dotyczą
urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet na podstawie
udzielonego zezwolenia.

II.

Podmioty, które uzyskały zezwolenie Ministra Finansów na
urządzanie i prowadzenie
działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez sieć Internet.
1. FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w
Cieszynie – zezwolenie z dnia 23 stycznia 2012 r. nr
SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565
2. Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu - zezwolenie z dnia 16 lutego 2012 r. nr SC/12/7251/177/ARP/BMB/2011/BMI9-10599
3. Star - Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach - zezwolenie z dnia 21 lutego 2012 r. nr
SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12
4. TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie - zezwolenie z dnia
20 czerwca 2013 r. nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485
5. E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie - zezwolenie z dnia 28 listopada 2014 r. nr
AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17
6. Casino Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zezwolenie z
dnia 4 maja 2016 r. nr PS4.6831.10.2016
7. LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach - zezwolenie z dnia 13 maja 2016 r.
PS4.6831.9.2016.EQK
Jedynie podmioty wymienione na niniejszej liście posiadają
zezwolenia na oferowanie zakładów wzajemnych przez sieć
Internet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 karze pieniężnej podlega uczestnik w
grze hazardowej urządzanej bez koncesji lub zezwolenia. Jedyny
wyjątek od powyższej zasady stanowi art. 89 ust. 3, który
stwierdza, że karze pieniężnej nie podlegają uczestnicy loterii
promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii fantowych i gry bingo
fantowe.
Zgodnie z art. 107 § 2 Kodeksu karnego skarbowego karze
grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
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wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie podlega, kto na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej
grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym.
Zgodnie z art. 109 kks uczestnik w grze losowej, zakładzie
wzajemnym, grze na automacie, urządzonych lub prowadzonych
wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia,
podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

